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22.

Belasting op ontgravingen 2020 – 2025

De gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 § 4 van de grondwet waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een
beslissing van hun raad;
Gelet op artikel 40 § 3 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de
gemeentelijke belasting- en retributiereglementen;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 februari 2019 betreffende de
gemeentefiscaliteit;
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;
Gelet op het besluit van 14 mei 2004 van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer
van begraafplaatsen en crematoria, en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende het reglement op de
gemeentelijke begraafplaatsen;
Overwegende dat het gemeentebestuur particuliere ontgravingen niet wenst te verbieden maar
omwille van de hygiënische aspecten wenst te beperken;
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Overwegende dat de in dit belastingreglement opgenomen tarieven enkel betrekking hebben op
facultatieve bijkomende dienstverleningen die geen afbreuk doen aan de uitvoering van de wettelijke
voorziene en kosteloze opdracht van algemene lijkbezorgingen en het gelijkheidsprincipe;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
BESLUIT: eenparig.
Artikel 1 – Belastbaar feit
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025
een belasting op het ontgraven op een gemeentelijke begraafplaats. Onder ontgraving wordt hier
verstaan elke handeling die nodig is om het herplaatsen of verwijderen van een stoffelijk overschot
materieel mogelijk te maken.
Artikel 2 – Belastingplichtige
De belasting is verschuldigd op het ogenblik van de aanvraag door de persoon die de ontgraving
aangevraagd heeft.
Artikel 3 – Bedrag van de belasting
De belasting wordt vastgesteld op 1.000,00 EUR per ontgraving.
Artikel 4 – Vrijstellingen
De belasting wordt niet geëist voor:
• ontgravingen die op bevel van de rechterlijke overheid uitgevoerd worden
• ontgravingen naar aanleiding van een bestemmingsverandering van de gemeentelijke
begraafplaats
• ontgravingen naar aanleiding van infrastructuurwerken op de gemeentelijke begraafplaats
• ontgravingen van voor het vaderland gevallen militairen en burgers
• ontgravingen nodig voor het overbrengen van stoffelijke overschotten, begraven in een in
concessie gegeven begraafplaats, van een oud naar een nieuw kerkhof.
Artikel 5 – Invordering
De belasting wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur.
Een ontgraving kan niet worden uitgevoerd zonder de betaling van deze belasting.
Als de inning niet kan worden uitgevoerd wordt de belasting ingevorderd door middel van een kohier
dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 6 – Bezwaar
De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaar kan via een duurzame drager worden ingediend indien het college van burgemeester en
schepenen in deze mogelijkheid voorziet.
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Het bezwaar moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te
rekenen vanaf de derde werkdag volgende op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd en dit binnen de vijftien
kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 7 – Intrekking voorgaande belastingreglementen
Alle voorgaande belastingreglementen met hetzelfde onderwerp worden opgeheven.

Artikel 8 – Slotvermelding
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen va het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van
titel VII, hoofdstukken 1,3,4,6 tot en met 9bis van het Wetboek van inkomstenbelastingen en artikel
126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat Wetboek van toepassing, voor zover ze niet
specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Aldus gedaan in zitting datum als boven
De algemeen directeur
get. Johan Smits

De voorzitter
get. Steven Michiels
Voor eensluidend uittreksel:
Boortmeerbeek, 19 december 2019

De algemeen directeur

Ingevolge delegatiebesluit van 28 januari
2019

De burgemeester

Johan Smits

Karin Derua
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